
                       Rada školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201, 034 01 Ružomberok 

 

       Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201,  

                                                03401 Ružomberok  

 Dátum:  5. 10. 2021 

 Miesto konania:  Základná škola, Klačno 4/2201, Ružomberok 

 Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1) 

 Program:   

       1. Otvorenie 

       2. Prerokovanie a schválenie Štatútu Rady školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201, 03401 

Ružomberok 

       3. Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí rady školy na šk. rok 2021/2022 

       4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 

2020/2021. 

       5. Školský vzdelávací program na školský rok 2021/2022 

       6. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školy na šk. rok 

2021/22, oboznámenie rady školy s personálnym obsadením a stavom žiakov, plán práce základnej 

školy na šk. rok 2021/22 a školským poriadkom 

       7.  Informácie o prebiehajúcich aktivitách  projektoch školy, záujmovej činnosti  

       8.  Aktuálne problémy školy. Otvorený list riaditeľovi školy.   

       9.  Diskusia  

      10. Uznesenie  

      11. Záver 

  1.   Predsedníčka rady školy Mgr. Zuzana Smiešková  privítala všetkých prítomných, osobitne pána 

riaditeľa školy PaedDr. Mojmíra Šrobára, pani učiteľky Mgr. Evu Jackovú a Mgr. Vladimíru Filipovú -  

vedúce predmetových komisií. Členovia Rady boli s programom oboznámení v pozvánke na 

zasadnutie a program odsúhlasili.  

  2.  Prerokovanie a schválenie Štatútu Rady školy pri Základnej škole Klačno.   Predsedníčka rady 

školy všetkých prítomných oboznámila s návrhom štatútu rady školy. Návrh Štatútu rady si  mali 

možnosť členovia rady podrobne preštudovať dopredu pred zasadnutím a pripomienkovať ho 

písomne mailom.  Štatút rady školy bol prítomnými členmi rady jednohlasne schválený bez 

pripomienok.  Počet prítomných členov: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

  3.    Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí rady školy na šk. rok 2021/2022. Pri prerokovaní 

plánu zasadnutí neboli členmi rady školy vznesené žiadne pripomienky ani návrhy na doplnenie. Plán 

bol jednohlasne schválený. Počet prítomných členov: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  
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4.   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 

2020/2021 Správu o VVČ za šk. rok 2020/2021 predložil a informácie členom rady školy podal riaditeľ 

školy PaedDr. Mojmír Šrobár. (Príloha č. 2) Rada školy odporučila zriaďovateľovi základnej školy 

Správu o VVČ za šk. rok 2020/2021 schváliť. 

 5.   Podľa programu Riaditeľ školy prítomných informoval o školskom vzdelávacom programe, podľa 

ktorého sa bude v školskom roku 2021/2022 vyučovať . 

 6. V ďalšom bode podal riaditeľ školy informácie o personálnom obsadení a stave žiakov. Podal 

informácie o novom bode v školskom poriadku, ktorý sa dotýka ospravedlňovania neprítomnosti 

žiakov na vyučovaní rodičom, alebo zákonným zástupcom. Rodič môže dieťa ospravedlniť maximálne 

5 dní za sebou idúcich. Potom už musí dokladovať ospravedlnenie lekárom. 

 7. Riaditeľ školy informoval o výchovno-vzdelávacích aktivitách v šk. roku 2021/2022,  pozornosť 

venoval hlavne dotáciám na plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a škole v prírode pre žiakov prvého 

stupňa. Plavecký výcvik  žiakov 4. ročníka sa uskutočnil od 20.9. do 1.10.2021  a úspešne 

ho absolvovalo 32  žiakov 4. ročníkov. Plánuje sa aj lyžiarsky výcvik  od 10. januára 2022 a škola 

v prírode  v júny  pre žiakov 1. stupňa. Všetko však záleží od pandemickej situácie a jej vývoja . Projekt 

Čítame radi /Príloha 3 j/ Vybavenie odborných učební /Príloha 3 e/ Oprava strechy na telocvični. 

Príspevok na ZRPŠ 1. – 5. ročník 12 € + 4 € úrazové poistenie, ročníky 6. – 9. 4 € poistné + 12 € (tí ktorí 

nezaplatili minulý školský rok.  

Mgr. Zuzana  Smiešková  informovala členov rady o záujmovej činnosti na škole , o spolupráci 

s Centrom voľného času Elán a o spolupráci so  súkromnou  umeleckou školou  Dotyk.   

 8. Aktuálne problémy školy. Riaditeľ školy informoval radu školy o obsahu otvoreného listu, ktorý 

obdržal  na mail pred pár dňami, a v ktorom podpísaní rodičia žiadali sťažnosť prerokovať aj na rade 

školy. List sa dotýkal  organizácie vyučovania na 2. stupni v tomto školskom roku. Vedúca PK  Mgr. 

Eva Jacková vysvetlila členom rady  fungovanie detí počas prestávok, prezentovala organizáciu 

vyučovania v „odborných učebniach“. Členov rady pozvala  do svojej učebne SJaL, kde prezentovala 

inovatívne metódy vo vyučovaní SJ a literatúry.  Pani Mgr. Vladimíra Filipová prezentovala svoj názor 

na výhody vyučovania v špeciálnych učebniach  a informovala aj o tom, že je objednané nové sedenie 

na chodby pre žiakov 2. stupňa.  Pre pandemickú situáciu objednávky meškajú, ale vďaka  iniciatíve 

a zručnosti učiteľov 2. st. sú na chodbách  improvizované sedenia.  

 9.  Diskusia  Do diskusie sa zapojili viacerí prítomní. K otvorenému listu  sa vyjadril Ing. Marek  

Dorník,  ktorý ocenil prínos inovatívnych metód do vyučovania. MUDr. Erik   Masaryk prezentoval 

opačný názor, že dieťa potrebuje svoj priestor, doba je aj tak veľmi uponáhľaná. Pán  JUDr. Ľubomír 

Kubáň  odporučil riaditeľovi školy, aby uskutočnil stretnutie so všetkými zainteresovanými 

„otvoreného listu“ a o výsledku stretnutia informoval radu školy na nasledujúcom stretnutí.  

 Riaditeľ školy spomenul projekt plánovaný vo Valasskom Meziříči  a účastníkmi by mali byť naši  žiaci, 

žiaci  z družobnej školy Valašské Meziříči  a deti z  Chorvátska . 

Na základe otázky  JUDr. Ľubomír Kubáňa , ktorý sa pýtal na pripravované investičné akcie na školský  

rok 2021/2022 odpovedal riaditeľ školy PaeDr. Mojmír Šrobár , že sa chystá zateplenie pavilónu 1. 

stupňa, ale odhad ceny ešte nie je stanovený. Vysvetlil prebiehajúcu rekonštrukciu strechy telocvične 

a zdôvodnil aj navýšenie nákladov horším stavom strechy ako sa predpokladalo.  



Posledná otázka sa týkala zatvorenia tried z dôvodu pandémie. Z karantény sa vrátili žiaci 1. A triedy 

a momentálne sú v karanténe žiaci 4. B triedy – futbalisti.  

 

10. Uznesenie 

Rada školy schvaľuje: 

  Štatútu Rady školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201, 03401 Ružomberok 

  Plán zasadnutí na školský rok 2021/2022  

 

Rada školy odporúča: 

- zriaďovateľovi Základnej školy, Klačno 4/2201, 03401 Ružomberok schváliť Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2020/2021  

- riaditeľovi školy uskutočniť stretnutie so všetkými zainteresovanými „otvoreného listu“ 

a o výsledku stretnutia informovať radu školy na nasledujúcom stretnutí. 

 

Rada školy berie na vedomie: 

- informácie  o školskom vzdelávacom programe  

- informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školy na školský rok 

2021/2022 

 - plán práce základnej školy na školský rok2021/22 

 - školský poriadok na školský rok 2021/2022 

- informácie o záujmovej činnosti na škole a spolupráci s CVČ Elán a SUŠ Dotyk  

 

11. Záver  

Predsedníčka rady školy Mgr. Zuzana Smiešková  poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

zasadnutie rady školy.  

 

 

 

 

Ružomberok 5. 10. 2021                                          Zapísala: Mgr. Zuzana Smiešková  

                                                                                      Overila: PaeDr. Martina Bachanová 


